1 до Коринтян 11
Павло пише дуже сміливо, благаючи віруючих наслідувати його
приклад, так як він наслідує приклад Христа. Пам‘ятайте, що
більшість проблем, що записані в 1 Посланні до Коринтян - це
Павлова відповідь на запитання стурбованих віруючих, які просять
його мудрості та керування. Павло піднімає багато питань в цьому
посланні і він хоче показати чіткі принципи життя, що подає хороший
приклад обом і віруючим і невіруючим.
Створений Богом порядок
Павло говорить, що голова кожному чоловікові - Христос, а голова кожній
жінці — чоловік. Проте, чоловік народжується від жінки і тут зовсім не
пропонується думка, що чоловік має переваги над жінкою і що до жінки
виявляється менше любові ніж до чоловіка. У Бога була певна причина,
чому Він таким чином все постановив і ми маємо поважати встановлений
Богом порядок.
Зовнішній вигляд
Павло стверджує, що якщо людина одягається, або поводиться так, що
можна переплутати стать — це є неповага до встановленого Богом
порядку. Чоловікові потрібно бути чоловіком, а жінці — жінкою. Отже,
розмова про волосся являється ключовим принципом того, що зовнішній
вигляд чоловіка не повинен змінити мету, з якою Бог створив чоловіка.
Так само, жінка повинна виглядати скромною і смиренною. Зверніть увагу
на те, що джерелом розбрату не є молитва жінки або її пророцтво; це
сприймається. Питання полягає в тому, щоб все робити з повагою і
уникати збентеження в Божому домі. Звичайно те, що несприйнятливе в

одній культурі може бути прийнятним в іншій і це необхідно визнавати
при застосуванні цього вчення.
Подружнє життя
В посланні до Єфесян 5, Павло навчає, що в подружньому житті головою
жінці є чоловік, як Христос — Церкві. Коли жінка погоджується з цим,
вона поважає свого чоловіка і підіймає його гідність. Її поведінка,
прокладе дорогу до розвитку та збудування її чоловіка, але Павло також
чітко дає зрозуміти, що чоловік любить свою дружину, як Христос любить
церкву - безкорисливо і жертовно. В деяких культурах, зовнішній вигляд
жінки може говорити іншим, що вона незаміжня і доступна. Тому заміжня
жінка має уважно думати про свій зовнішній вигляд, щоб справити
правильне враження.
Молитва
Молитва здійснюється в багатьох конфесіях, а деякий одяг чи покриття
можуть пропонувати язичницькі вірування, тому ми мусимо бути
мудрими, щоб необдумано не образити. Павло звертається до кодексу
практики в церквах, тому з цього вчення ми можемо бути впевнені, що
була спроба заохотити віруючих у всіх церквах до спільних стандартів,
особливо, тому, що на нас дивляться як на тих, хто відрізняється від світу .
Церковні зібрання
Павло зауважує, що церковні зібрання в Коринті потребували уваги. Він
стверджує, що їхні зібрання приносили більше шкоди ніж користі, а це
дуже сумно. Він також говорить про розділення в церкві. Хоча ми можемо
мати розбіжності з певних питань, поділ не є прийнятним, і значно псує
наше свідчення про Христа.

Господня вечеря
Ця особлива зустріч викликає дуже сильну критику. Ідея вечері, та потім
ламати хліб і пити з чаші була хороша, але, на жаль, егоїзм і пияцтво
замінили і повністю зіпсували мету зустрічі. Павло нагадує віруючим
справжню причину таких зібрань. Причина полягає в тому, щоб
нагадувати, що ми в новому заповіті з Богом через пролиття Ісусової
крові. Його жертва має бути в центрі уваги, а не наше власне потурання.
Приходить суд, тому деякі віруючі слабкі, деякі хворі, а деякі навіть
помирають. Павло підбадьорює Коринтських віруючих, щоб вони були
стримані і поважали один одного, так щоб могли скористатися благами
Христової смерті, а не понести Божий гнів.
Павло благає всіх віруючих досліджувати свої серця і попереджає, що
недбала неповага до нашого Господа Ісуса викликає суд Божий. Ми
покликані зробити Ісуса центральним в нашому житті і визнати, що
одного дня нам не потрібно буде брати хліб і вино, тому що Ісус знову
прийде, у всій своїй силі!
Питання для роздуму:
1.Подумайте, як про ваше життя думають інші. Чи можете ви сказати:
«Наслідуйте мій приклад, так як я наслідую приклад Христа»?
2. Чи проявляємо ми повагу, до створеного Богом порядку і чи це дійсно
впливає на те, як ми живемо?
3. Яким чином вчення Павла про шлюб має відображатися в наших
сьогоднішніх шлюбах?
4. Чи обережні ми, щоб уникаючи способу життя, який може припустити
зв'язок з чаклунством, або іншими віруваннями?
5. Як ми можемо переконатися, що наші відмінності не призводять до

поділу всередині церкви?
6. Чи дотримуємось ми правильного балансу між самоаналізом, і взаємною
повагою та благоговінням під час хліболамання?
Божих благословінь!
Річард Брантон

